
   

Sterrenboognieuws 26 augustus 2021 

 
Wij gaan weer beginnen!  
Aanstaande maandag 30 augustus gaan we weer beginnen. We hopen dat jullie hebben genoten van 
een fijne zomervakantie en dat de kinderen zin hebben om weer naar school te gaan. Wij kijken er 
naar uit om iedereen weer te zien en zijn deze week volop bezig geweest met de voorbereidingen. In 
deze nieuwsbrief informeren we jullie over de belangrijkste zaken bij de start van het nieuwe 
schooljaar. We wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe. 
 
 
Coronamaatregelen  
Helaas is corona nog onder ons, waardoor we een aantal maatregelen nog niet los kunnen laten. Op 
18 augustus jongstleden is het protocol voor het basisonderwijs herzien. We hebben dit document 
gebruikt om de maatregelen voor onze school op te stellen. Totdat de maatregelen weer worden 
aangepast hanteren we onderstaande afspraken:  

- Ouders komen met halen en brengen niet in de school.  
- Kennismakingsgesprekken vinden in de school plaats, met in achtneming van de 

hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. 
- Gymlessen worden weer gegeven in de sporthal. Kinderen mogen nog niet douchen. 
- Externen zoals logopedie, ergotherapie en vrijwilligers mogen in de school, met in 

achtneming van hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand. 
- Ouderhulp van een kleine groep ouders in de school is toegestaan, mits de anderhalve meter 

wordt nageleefd. 
- Luizencontrole wordt nog niet opgestart i.v.m. de anderhalve meter maatregel. Controleert u 

zelf regelmatig de haren van uw kinderen?  
- Verjaardagen worden gevierd zonder ouders. 
- Traktatie hoeft niet voorverpakt te zijn.  

We hopen dat de maatregelen vóór november worden versoepeld, zodat we de kijkochtenden door 

kunnen laten gaan. Ik houd u op de hoogte.   

Beslisboom 
Volgens het protocol mogen kinderen met lichte verkoudheidsklachten naar school. Gaat de 
verkoudheid gepaard met koorts, benauwdheid of veel hoesten volg dan de beslisboom, die 
meegestuurd is in de bijlage.  
Het volledige protocol en de meest recente beslisboom zitten als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
 
Opening van het schooljaar 
Aanstaande maandagochtend luiden we het nieuwe schooljaar in. De kinderen mogen iets 
meenemen wat ‘lawaai’ maakt. Alle kinderen gaan naar het plein bij de hoofdingang wanneer de bel 
gaat. (De kinderen uit de groepen 1 en 2 lopen daar samen met de groepsleerkracht naar toe). 
Ouders lopen buitenom naar dit plein, waar we het schooljaar samen openen. Wanneer de kinderen 
met hun groepsleerkracht naar binnen gaan is er voor de ouders buiten een kopje koffie of thee. De 
OR en het team nodigt jullie hiervoor van harte uit. We hopen dat het weer deze ochtend meezit, 
want het is helaas niet mogelijk om een grote groep ouders in de school te ontvangen. Bij slecht 
weer kunnen we u helaas geen koffie/thee aanbieden.  
 
 
 
 



   

 
Sterrenboogweken 
We starten het schooljaar met de Sterrenboogweken. In deze weken staat groepsvorming centraal. 
Om een positieve sfeer in de groep te creëren is er aandacht voor (hernieuwd) kennismaken door 
samen te werken, samen te spelen en samen groepsafspraken te maken. Hierdoor bevorderen we 
een positief groepsklimaat, waarin kinderen zich veilig voelen om te kunnen leren.  
 
 
Brengen en halen van uw kind in groep 1, 2 en 3 
Alle kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 worden vanaf 8.20 uur op het plein ontvangen door één van de 
onderbouwleerkrachten. De kinderen spelen buiten, totdat ze samen met hun groep naar binnen 
gaan. Om 14.15 uur komen de kinderen met hun leerkracht naar buiten. Natuurlijk zijn ouders van 
harte welkom om na schooltijd samen met hun kind in de klas te komen kijken, mits de anderhalve 
meter maatregel wordt nageleefd.  
 
 
Gezonde voeding, gezond leefgedrag  
In de pauzes zien we graag dat de kinderen een gezond tussendoortje ( bij voorkeur een stukje fruit) 
en een gezonde lunch meenemen naar school. We willen jullie vragen om geen koolzuurhoudende 
frisdranken mee te geven. Het drinken het liefst in een beker en het fruit en de boterhammen in een 
bakje of broodtrommel. Op deze manier beperken we ons afval en dragen we bij aan een duurzaam 
milieu.   
Is je kind jarig dan mag het op school trakteren. We begrijpen dat een minder gezonde traktatie soms 
bij een feestje hoort, maar we willen jullie toch vragen om de traktatie gezond en klein te houden.  
 
 
Kennismakings- en verwachtingsgesprekken 
Op dinsdag 28 oktober en op donderdag 30 oktober voeren de leerkrachten met alle ouders en hun 
kind een kennismakings- verwachtingsgesprek. We plannen dit gesprek in de Parro ouderapp. In de 
bijlage en in de mail kun je lezen hoe je deze app kunt installeren. Je krijgt binnenkort meer 
informatie over hoe en wanneer je je kunt inschrijven.  
 
 
Rapport 
Heb je het rapport van je kind nog niet ingeleverd op school, wil je het dan met handtekening bij de 
nieuwe leerkracht inleveren? 
Dit omdat het portfoliodeel het gehele jaar door het kind wordt aangevuld. 
 
 
Ouderhulp 2021-2022 
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend 

schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten. Je kunt denken aan: tuinonderhoud, helpen bij de 

NL-doet, kopiëren, activiteiten zoals carnaval, Kerst, sportdag, Sinterklaas, het coachen van een 

voetbalteam voor het schoolvoetbal enz. 

U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouders – ouderhulp 21’-22’ 

Of klik op onderstaande link:  

https://desterrenboog.nl/ouders-2/ouderhulp-21-22/ 

Alle hulp is welkom. Namens OR en team alvast heel erg bedankt voor uw opgave! 

http://www.desterrenboog.nl/
https://desterrenboog.nl/ouders-2/ouderhulp-21-22/


   

 

 
Oproep 
Op school staan een groot aantal tafels en stoelen die we (nu) niet gebruiken. Heeft u ruimte om 
deze tafels en stoelen op te slaan?  Stuurt u dan een mailtje naar directie@desterrenboog.nl  
Wij zouden er erg mee geholpen zijn.  
 
 
Gym  
Hieronder het gymschema voor het komende schooljaar. De gymlessen worden gegeven door Anouk.  
Gymkleding kan bestaan uit een broekje en een T-shirt óf voor de meisjes eventueel een turnpakje.  
Denk hierbij ook aan goede gymschoenen. 
Het is raadzaam om in de gymkleding een merkteken aan te brengen om zoek raken te voorkomen. 
Voorlopig is douchen niet toegestaan. Wanneer dat wel weer mag, laten we dat weten. Tijdens het 
douchen is het aan te raden badslippers te dragen i.v.m. voetwratten. 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen op dinsdag- en donderdagochtend in de speelzaal.  
(Bij slecht weer ook op andere dagen). Naast de normale bewegingslessen doet groep 1-2 mee aan 
het programma Nijntje Beweeg. Deze 20 Nijntje Beweeglessen worden gegeven i.s.m. Vios en vinden 
plaats in de sporthal.   

Groep 1-2 gymt in hemd en onderbroek en hebben op school 
hun gymschoenen voorzien van naam. Groep 4/5 gaat om de 
week op dinsdagmiddag zwemmen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Op de eerste schooldag gaan we niet naar de sporthal, maar gymmen de kinderen buiten.  
 
 
Alles in 1 groep 4 
 
Waar is het?  
Na een welverdiende zomervakantie starten we in groep 4 met het eerste thema 
van Alles-in-1: Waar is het? Alles-in-1 is een thematische methode waarbinnen de 
vakken lezen, taal, begrijpend lezen, spelling en alle zaakvakken als aardrijkskunde, 
geschiedenis, cultuur, techniek en natuur met elkaar samenvallen. Het verhoogt 
de betrokkenheid en daarmee de motivatie om te leren. Daarnaast is het bewezen 
dat de informatie beter blijft hangen! 

Dit eerste thema is een thema binnen het domein aardrijkskunde. We leren over de klas, de buurt, 
de wijk, dorpen en steden. Ook leren we over de gemeente, Nederland, de aarde en onze wereld. We 
sluiten dit thema af met een reis door de ruimte.  

Je merkt: in 8 weken tijd wordt de blik van de leerlingen aanzienlijk verbreed: beginnen we in de klas 
en eindigen we in het heelal! Gedurende dit thema mogen de kinderen materialen meenemen van 
thuis die passen binnen dit thema.  

 

Maandag tijd Groep 

8.30-9.30 8 

9.30-10.30 4/5 

10.30-11.30 6 

11.30-12.30 3 

12.30-13.00 Pauze 

13.00-14.00 7 

mailto:directie@desterrenboog.nl


   

 

 

Tijdens de expressielessen werken we verder rond dit thema. Aan de orde komt bijvoorbeeld het 
maken van plattegronden, maar ook doen we spelletjes met elkaar en bouwen we samen aan Lego 
om het groepsgevoel te versterken. Ook zullen we veel samenwerken met groep 5 die met het thema 
Afrika en Azië gaan beginnen.  

Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 

 
Data op een rij 

30 augustus: 1e schooldag; we luiden het schooljaar in.  

6 en 7 sept: Kermis/studiedag leerlingen vrij 

14 sept: OR vergadering 

20 t/m 22 sept: Kamp groep 8 

28 en 30 sept: kennismakingsgesprekken 

24 sept: Burenmiddag (NL-doet)  

4 okt: MR vergadering 

6 okt: Start Kinderboekenweek 

7 okt: leerlingen 12.15 vrij studiemiddag 

 
Bijlage: 

- Beslisboom  
- Protocol PO 
- Brieven voor de ouders van groep 4 en van groep 8 vanuit de parochie 
- Installatie Parro App 


